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Z á p i s 
 

z 15. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 

konaného dne 25. června 2018 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Karla Poláčka  9-P1.905 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245 

 
 
Přítomni: Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Libuše 

Friedlová, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Mgr. Robert Novák, 
RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová, Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch, Mgr. Petr 
Vysuček 

Omluveni:      Mgr. Jan Grulich, Ing. Jaroslav Kostelníček, JUDr. Dita Vávrová, 
PhDr. Michal Vávra 

Nepřítomni:   
Tajemnice:     Mgr. Jindřiška Smejkalová 
 
Přizváni: Mgr. Martina Berdychová, PaedDr. Markéta Stuchlíková, Mgr. Svatava Odlová 

(omluvena), Mgr. Alena Svátková (omluvena), Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří 
Ort, Ing. Markéta Cermanová (omluvena), Mgr. Martin Horák (omluven), 
Mgr. Eva Kastnerová, Lucie Tužová, Ing. Petra Teplá 

 
Členové Zastupitelstva Královéhradeckého kraje:  
 
 
Program: 
 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 
účasti hostů na jednání 

2. Poskytnutí dotací na individuální účel  

3. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 
od 1. 9. 2019 

4. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, na jehož 
území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem  

5. Různé, diskuze, závěr 
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K bodu 1 

Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení 

účasti hostů na jednání  

 
Předsedkyně výboru Mgr. Edita Vaňková zahájila 15. jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání 
a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje ve 13:05 hodin a následně jej celé 
řídila. Přivítala přítomné a konstatovala, že výbor je způsobilý se usnášet; přítomno bylo 10 
členů výboru. 
 
Předsedkyně výboru omluvila z účasti nepřítomné členy, a to Mgr. Jana Grulicha, Ing. Jaroslava 
Kostelníčka, JUDr. Ditu Vávrovou a PhDr. Michala Vávru. 
 

Následně předsedkyně seznámila členy výboru s programem jednání. Informovala přítomné 

o změně programu jednání. Tato spočívala především ve změně pořadí jednotlivých bodů. 

Konkrétně se jedná o bod č. 2 „Individuální dotace“, původně zařazený jako pátý a nyní nově 

předřazený jako druhý z důvodu časové nedostupnosti Ing. Petry Teplé v odpoledních 

hodinách. Další změnou byla drobná obsahová změna v bodu č. 3 „Žádosti o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj od 1. 9. 2019“ a stažení 

původně zařazeného bodu č. 2 „Žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení 

– zřizovatel Královéhradecký kraj od 1. 9. 2018“. 

 

Dále předsedkyně výboru informovala přítomné členy o zařazení požadavku právnické osoby 

PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s. r. o. na zvýšení celkové kapacity 

základní školy z počtu 46 na 56 žáků. Tato žádost se zařazuje na program jednání na základě 

podnětu hejtmana Královéhradeckého kraje, PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D., a je navržena 

k projednávání v rámci bodu č. 4 s formálně upraveným zněním názvu „Žádosti o zápis změny 

v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, na jehož území bude střední škola 

působit, pokud není jejím zřizovatelem“.  

 

Poté předsedkyně výboru vyzvala přítomné členy k dalšímu případnému doplnění programu.  
 
Nebyl podán návrh na doplnění programu, tudíž bylo přistoupeno ke schválení předložené 
verze s upraveným pořadím jednotlivých bodů. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:    10 

Proti:      0 
Zdržel se:    0 

 
 
 
 



 

Stránka 3 z 14 

 

USNESENÍ VVZ/15/167/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 program jednání dle upraveného návrhu: 

1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu 

a schválení účasti hostů na jednání 

2. Poskytnutí dotací na individuální účel  

3. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel 

Královéhradecký kraj od 1. 9. 2019 

4. Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, 

na jehož území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem  

5. Různé, diskuze, závěr 

 

 
 
Předsedkyně výboru se dotázala Ing. Jiřího France, zda by se dobrovolně ujal postu  
ověřovatele zápisu. Ing. Jiří Franc souhlasil.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:     9     

Proti:     0 
Zdržel se:    1 

 
USNESENÍ VVZ/15/168/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 Ing. Jiřího France jako ověřovatele zápisu  

 
 
 
Následně předsedkyně dala hlasovat o schválení hosta přizvaného k bodu č. 2 „Individuální 
dotace“. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      10 

Proti:      0 
Zdržel se:     0 
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USNESENÍ VVZ/15/169/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 účast hosta přizvaného k projednávání bodu č. 2 „Poskytnutí dotací na individuální 

účel“ 

 Ing. Petru Teplou – ekonomku odvětví odboru kanceláře hejtmana (kapitola 18, 
finanční dary poskytované radou kraje) 

 
 

 

 

K bodu 2 

Poskytnutí dotací na individuální účel  

 

Členové výboru obdrželi v elektronické podobě podkladové materiály.  Předsedkyně výboru 

vyzvala Ing. Petru Teplou k představení žádostí.  

 

Ing. Petra Teplá stručně představila návrh projektových žádostí z oblasti vzdělávání, jejichž 

finanční požadavek nepřevyšuje 100 000 Kč. Předmětné žádosti budou po projednání 

ve výboru předloženy ke schválení Radě Královéhradeckého kraje. 

 

Diskuze: 

Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Jana Berkovcová, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, 

Mgr. Táňa Šormová 

 

Členové výboru, zejména výše jmenovaní, opět rozpoutali diskuzi nad nedostatečným 

množstvím informací, na jejichž základě výbor rozhoduje o žádostech o individuální dotaci 

a opět zazněla zmínka o možnosti hlasovat o každé jednotlivé žádosti samostatně. Dotazy byly 

mířeny na důvody poskytování podpory sourozencům Vukčević. Členové výboru pokládali 

za nezbytné řádně a podrobně zdůvodnit žádost o poskytování finančních prostředků, neboť 

dle informací od Ing. Petry Teplé z žádosti jednoznačně nevyplývá, že se jedná o podporu 

nadějných jednotlivců v oblasti vzdělávání a sportu pro školní rok 2018/2019 v rámci 

dlouhodobé spolupráce s Republikou srbskou (Bosna a Hercegovina).  Členové výboru se 

většinově vyjádřili v tom smyslu, že by pro futuro ocenili podrobnější informace 

k předkládaným žádostem o individuální dotaci, na jejichž základě by byli schopni zodpovědně 

rozhodnout o doporučení či nedoporučení té či oné žádosti k podpoře.  

 

Členové výboru se dohodli hlasovat společně o žádosti č. 1 „Studijní stipendium pro školní rok 

2018-2019 Helena Vukčević“  a žádosti č. 2 „Studijní a sportovní stipendium pro školní rok 

2018-2019 Danilo Vukčević“ a samostatně o žádosti č. 3 „Národní finále soutěže „Zlatý list““.  

 



 

Stránka 5 z 14 

 

Předsedkyně výboru následně přistoupila ke společnému hlasování o žádosti č. 1 „Studijní 
stipendium pro školní rok 2018-2019 Helena Vukčević“  a žádosti č. 2 „Studijní a sportovní 
stipendium pro školní rok 2018-2019 Danilo Vukčević“.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 
Zdržel se:     1 

 

Hlasování se neúčastnila Mgr. Táňa Šormová, neboť se krátkodobě v době hlasování pracovně 

vzdálila. 

 

USNESENÍ VVZ/15/170/2018 (upravené znění) 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předložené žádosti o poskytnutí dotace na individuální účel; jedná se o poskytnutí 
účelových neinvestičních dotací na individuální účely, které budou hrazeny z kapitoly 
18 – zastupitelstvo kraje na rok 2018: 
 

Č. IČO Žadatel Projekt Účel 
Požadavek 

Kč 

1 14.09.2000 
Helena 
Vukcevic 

Studijní stipendium 
pro školní rok        
2018 - 2019  
Helena Vukčević 

Účelem dotace jsou náklady 
spojené se studiem a pobytem      
v ČR ve školním roce 2018/2019. 

43 415  

2 05.03.1998 
Danilo  
Vukcevic 

Studijní a sportovní 
stipendium                 
pro školní rok        
2018 - 2019  
Danilo Vukčević 

Účelem dotace jsou náklady 
spojené se studiem a pobytem     
v ČR ve školním roce 2018/2019. 

33 795  

 
 

 

 

 

Předsedkyně výboru následně přistoupila k hlasování o žádosti č. 3 „Národní finále soutěže 

„Zlatý list““.  
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:      10 

Proti:      0 
Zdržel se:     0 
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USNESENÍ VVZ/15/171/2018 (upravené znění) 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. bere na vědomí 

 předloženou žádost o poskytnutí dotace na individuální účel; jedná se o poskytnutí 
účelové neinvestiční dotace na individuální účel, která bude hrazena z kapitoly 18 
– zastupitelstvo kraje na rok 2018: 
 

Č. IČO Žadatel Projekt Účel 
Požadavek 

Kč 

3 17.02.1960 
Mgr. František 
Majer 

Národní finále 
soutěže "Zlatý list" 

Rozšíření znalostí a praktických 
dovedností dětí v oblasti 
environmentální výchovy, 
přírodních věd a péče o přírodu. 
Národní finále soutěže "Zlatý list" 
- náklady na startovné a vybavení 
družstva, jízdné na akci, 
materiály nutné k přípravě (flash 
disk, studijní materiály) 

19 500  

 

II. doporučuje 

 níže uvedenou žádost o poskytnutí dotace na individuální účel k podpoře: 
 

Č. IČO Žadatel Projekt Účel 
Požadavek 

Kč 

3 17.02.1960 
Mgr. František 
Majer 

Národní finále 
soutěže "Zlatý list" 

Rozšíření znalostí a praktických 
dovedností dětí v oblasti 
environmentální výchovy, 
přírodních věd a péče o přírodu. 
Národní finále soutěže "Zlatý list" 
- náklady na startovné a vybavení 
družstva, jízdné na akci, 
materiály nutné k přípravě (flash 
disk, studijní materiály) 

19 500  

 
 

 

 

K bodu 3 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – zřizovatel Královéhradecký kraj 
od 1. 9. 2019 

Členové výboru obdrželi podklady k pěti žádostem předloženým odboru školství. Předsedkyně 
výboru požádala RNDr. Jiřího Orta k představení předmětných žádostí. 
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Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod 
 
Předmětem žádosti je: 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny z 24 na 38 žáků 

 zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny 
na adrese: Komenského 392, Josefov, 551 02 Jaroměř 

 
Škola žádá o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení na základě vyjádření ČŠI, která 
doporučuje zřídit školní družinu a zajistit možnost stravování také pro žáky v odloučeném 
pracovišti v Josefově. Vzhledem k tomu, že předmětná žádost není v rozporu s Dlouhodobým 
záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje 2016 – 2020 
a neporušuje podmínky uvedené kapitole 3.8.4 Oblast činnosti školských zařízení pro zájmové 
vzdělávání pro navýšení kapacity školní družiny předkládá odbor školství členům výboru 
doporučuící stanovisko. 

 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 
670 
 
Předmětem žádosti je: 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 340 na 360 žáků 

Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, 
Čs. odboje 670 žádá o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 340 na 360. 
Zájem uchazečů o vzdělávání v oborech vzdělání 18-20-M/01 Informační technologie             
a 26-41-M/01 Elektrotechnika neustále roste a je podpořen zájmem o spolupráci ze strany 
zaměstnavatelů; rovněž z hlediska efektivity provozu školy se jeví jako vhodné a účelné navýšit 
kapacitu střední školy o 20 žáků, celkově tedy na 360 žáků.  

Doporučující stanovisko odboru školství je podpořeno Dlouhodobým záměrem vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015 – 2020 a požadavky trhu práce. 

 

Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 
 
Předmětem žádosti je: 

 označení oboru vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (denní forma 

vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků v rejstříku škol a školských 

zařízení jako dobíhající 

 změna názvu školy - Střední škola zemědělská a střední odborné učiliště chladicí 
a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

 
 
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí žádá o označení oboru vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní 
prostředí v denní formě vzdělávání v rejstříku škol a školských zařízení jako dobíhajícího 
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z důvodu nízké naplněnosti tohoto oboru, resp. nízkého zájmu uchazečů o tento obor. Na tuto 
změnu se váže žádost o změnu názvu školy z původního názvu Střední škola zemědělská 
a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 
na „Střední škola zemědělská a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, 
Kostelec nad Orlicí“. Na základě výše uvedených důvodů odbor školství vydává doporučující 
stanovisko k předmětné žádosti.  
 
 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 
 
Předmět žádosti  

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 744 na 680 žáků 

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 žádá o snížení nejvyššího povoleného počtu 
žáků střední školy ze 744 na 680, které odpovídá současnému stavu počtu žáků vzdělávaných 
na škole za optimálního využití dostupného a využívaného zázemí školy.  
Z výše uvedených důvodů odbor školství vydává doporučující stanovisko k předmětné žádosti. 
 
 
 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 
 
Předmětem žádosti je: 

 snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické 
služby (denní forma vzdělávání) ze 120 na 60 žáků a v 1. ročníku ze 30 na 15 žáků 

 zápis oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 

 
 
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 žádá 
o zápis oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční v denní formě vzdělávání 
s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. ročníku 15 žáků; recipročně požaduje snížení 
nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby  v denní 
formě vzdělávání ze 120 na 60 žáků a v 1. ročníku ze 30 na 15 žáků. 
 
Obor školství vydává doporučující stanovisko k této žádosti vzhledem k tomu, 
že v Královéhradeckém kraji nemá v rejstříku škol a školských zařízení obor vzdělání                    
69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční zapsána žádná střední škola; krom toho poptávka 
po absolventech oboru vzdělání 69-41-L/01 Kosmetické služby na trhu práce v současné době 
klesá. Stanovisko Úřadu práce ČR k zápisu nového oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní 
a rekondiční je pozitivní, neboť úspěšní absolventi tohoto oboru zajistí poskytování kvalitních 
služeb (např. v porovnání s absolventy rekvalifikačních kurzů apod.).  
 

Diskuze: 

Mgr. Jana Berkovcová, Ing. Jiří Franc, Mgr. Petr Hamáček, Petra Horváthová, Mgr. Robert 
Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová 
Mgr. Martina Berdychová 
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Členové diskuze, zejména výše uvedení, diskutovali o možnostech zvýšení celkové kapacity 
Střední průmyslové školy elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, Čs. odboje 
670 na 360, neboť tato žádost byla členům výboru předložena již podruhé, přičemž v rámci 
prvního projednávání v době řešení optimalizace odborně zaměřených škol nebylo možné 
žádost adekvátně posoudit a pro futuro se považovalo za přijatelné žádost opětovně postoupit 
k projednání poté, co budou provedeny optimalizační kroky v rámci odborně zaměřených škol 
na území Královéhradeckého kraje. Záměr zvýšit kapacitu školy navíc podporuje fakt, že škola 
je situována v průmyslovém regionu a předmětný obor vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní 
a rekondiční je značně poptávaný na trhu práce. 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
 
Hlasování: Pro:        8 

Proti:      0 
Zdržel se:     1 

 
Mgr. et Mgr. Petr Vojtěch se hlasování neúčastnil z důvodu střetu zájmů.  

 
USNESENÍ VVZ/15/172/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 
s účinností od 1. 9. 2019 
 
Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků školní družiny z 24 na 38 žáků 
- zápis místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb u školní družiny 

na adrese: Komenského 392, Josefov, 551 02 Jaroměř 
 
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška, 
Čs. odboje 670 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 340 na 360 žáků 
 
Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační 
techniky, Kostelec nad Orlicí 

- označení oboru vzdělání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 120 žáků v rejstříku škol a školských 
zařízení jako dobíhající 

- změna názvu školy na: Střední škola zemědělská a střední odborné učiliště 
chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí 

 
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků střední školy ze 744 na 680 žáků 
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Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 

- snížení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 69-41-L/01 
Kosmetické služby (denní forma vzdělávání) ze 120 na 60 žáků a v 1. ročníku 
ze 30 na 15 žáků 

- zápis oboru vzdělání 69-41-L/02 Masér sportovní a rekondiční (denní forma 
vzdělávání) s nejvyšším povoleným počtem 60 žáků a v 1. ročníku 15 žáků 

 

 

 
 

K bodu 4 

Žádosti o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení – stanovisko kraje, na jehož 

území bude střední škola působit, pokud není jejím zřizovatelem  

 
Členům výboru byly v elektronické podobě zaslány podkladové materiály k žádosti Základní 
školy speciální a praktické škola Diakonie ČCE Vrchlabí.  Předsedkyně výboru vyzvala 
RNDr. Jiřího Orta k podání podrobnějších informací. 
 
 
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 
Předmětem žádosti je: 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola 
jednoletá ze 6 na 18 žáků 

 zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická škola 
dvouletá ze 12 na 18 žáků 

 
 
Střední škola, jejíž činnost vykonává Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE 
Vrchlabí, vzdělává žáky v oborech vzdělání 78-62-C/01 Praktická škola jednoletá a 78-62-C/02 
Praktická škola dvouletá. Jedná se o organizaci zřízenou církví, která je napřímo financována 
MŠMT.  
 
U žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická 
škola dvouletá ze 12 na 18 žáků se odbor školství přiklání k doporučujícími stanovisku, neboť 
zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru Praktická škola dvouletá ze 12 na 18 žáků 
umožní žadateli vzdělávat žáky ve 3 třídách, přičemž maximální počet žáků na třídu je 6.  
 
Nicméně žádost o zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/01 
Praktická škola jednoletá ze 6 na 18 žáků považuje odbor školství za neopodstatněnou, neboť 
v posledních letech v tomto oboru žáci nebyli vzděláváni. Odbor školství upozorňuje, 
že u tohoto oboru vzdělání by mělo být neprodleně postupováno v souladu s ustanovením 
§ 150 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
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Diskuze: 
Mgr. Robert Novák, Mgr. Táňa Šormová 
Mgr. Martina Berdychová, RNDr. Jiří Ort, Ing. Václav Jarkovský  
 
V rámci diskuze členové výboru, zejména výše jmenovaní, řešili důvody pro předložené žádosti 
o změny v rejstříku škol a školských zařízení; zdůraznili, že je velmi obtížné žádosti posoudit, 
není-li k dispozici podrobné zdůvodnění, a to i ke vztahu k dalším školám, zřizovaným zejména 
Královéhradeckým krajem a působícím v blízké lokalitě žadatele. 
 
 
Při projednávání bodu č. 4 se ke členům výboru připojila Mgr. Libuše Friedlová.  

V závěru projednání bodu č. 4 ve 14:00 hodin výbor opustila paní Petra Horváthová. 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       10 

Proti:       0 
Zdržel se:      0   

 
USNESENÍ VVZ/15/173/2018 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. doporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 
s účinností od 1. 9. 2019 
 
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/02 Praktická 
škola dvouletá ze 12 na 18 žáků 

 

 

 

 

Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:         9 

Proti:       0 
Zdržel se:      1   
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USNESENÍ VVZ/15/174/2018 
 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. nedoporučuje 

 Radě Královéhradeckého kraje odsouhlasit zápis změny v rejstříku škol a školských 
zařízení 
 
s účinností od 1. 9. 2018 
 
Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí 

- zvýšení nejvyššího povoleného počtu žáků oboru vzdělání 78-62-C/01 Praktická 
škola jednoletá ze 6 na 18 žáků 
 

 

 

Následně byl na žádost pana hejtmana, PhDr. Jiřího Štěpána, PhD., řešen požadavek právnické 
osoby PROINTEPO – Střední škola, Základní škola a Mateřská škola s.r.o., na zvýšení kapacity 
základní školy. Vzhledem k tomu, že žádost oficiálně doposud podána nebyla, došli členové 
výboru k závěru, že žádost bude vhodné projednat teprve poté, co bude řádně postoupena 
odboru školství krajského úřadu. Členové výboru v tento moment obdrželi pouze základní 
informace o činnosti a působení této školy; předběžně vyjádřili pozitivní stanovisko k danému 
požadavku. 
 

 

K bodu 5 

Různé, diskuze, závěr 

 změna termínu 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 

 optimalizace gymnázií 

Diskutující: 

Mgr. Edita Vaňková, Mgr. Robert Novák, RNDr. Věra Svatošová, Mgr. Táňa Šormová 
PaedDr. Markéta Stuchlíková, Ing. Václav Jarkovský, RNDr. Jiří Ort  
 

 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již 16., jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, jež bylo dle odsouhlaseného harmonogramu plánováno 
na pondělí 20. 8. 2018 od 13:00 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, 
v zasedací místnosti Karla Poláčka P1.905.   
 
Na základě upozornění některých členů výboru na svou nepřítomnost v době plánovaného 
16. jednání, předsedkyně výboru navrhla k diskuzi dva možné náhradní termíny, a to pondělí 
27. 8. 2018 a pondělí 3. 9. 2018.  V rámci diskuze se členové výboru shodli na tom, že změna 
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termínu je více než vhodná s tím, že pondělí 27. 8. 2018 je prozatím vyhovující všem 
přítomným. 
 
 
Návrh – hlasovat o předloženém návrhu usnesení 
Hlasování: Pro:       10 

Proti:       0 
Zdržel se:      0   

USNESENÍ VVZ/15/175/2018 
Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 

I. schvaluje 

 změnu termínu 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost 
z 20. 8. 2018 na 27. 8. 2018 od 13:00 hodin 
 

 
 
 
Na základě konkurzního řízení na post ředitele Gymnázia J. K. Tyla vznesl Mgr. Robert Novák 
dotaz ohledně pravdivosti, resp. reálnosti, optimalizačního návrhu týkajícího se Gymnázia 
J. K. Tyla na redukci celkového počtu žáků gymnázia o 1/3, tj. snížení žáků v jednotlivých 
třídách na 27 žáků maximálně a snížení počtu tříd z pěti na čtyři. Ze strany odboru školství bylo 
řečeno, že optimalizace gymnázií je sice plánována, nicméně takto konkrétní návrhy nebyly 
doposud diskutovány a dotaz, který v této souvislosti padl v rámci konkurzního řízení, byl 
dotazem na hypotetickou, nikoliv reálně plánovanou, situaci.  
 
 
 
Následně padla krátká zmínka k prostorám odloučeného pracoviště alternativní základní školy; 
jednalo se o potencionální prostory situované v Náchodě.  
 

 
Předsedkyně výboru vyzvala členy k dalším podnětům k diskuzi. 
 
Další podněty ze stany členů výboru nevzešly. 
 
 
Všechny body programu byly vyčerpány.  
 
 
Předsedkyně výboru upozornila členy na další, v pořadí již 16., jednání výboru pro výchovu, 
vzdělávání a zaměstnanost, které se bude konat v pondělí 27. 8. 2018 od 13:00 hodin 
v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, v zasedací místnosti Karla Poláčka 
P1.905.   
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Předsedkyně výboru poděkovala přítomným za účast a popřála všem vydatný odpočinek 
v letním dovolenkovém období.  
 
Patnácté jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost bylo ukončeno ve 14:15 
hodin dne 25. 6. 2018. 

 
 
 
 
 
………………………………………      ……………………………………….. 
Mgr. Edita Vaňková       Ing. Jiří Franc 
předsedkyně výboru        ověřovatel zápisu 
 
 
 
Dne 25. 6. 2018 zapsala:  Jindra Smejkalová 


